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I. Základní údaje o škole         

Název školy, sídlo:                            
Mateøská škola, základní škola speciální a praktická 
škola Diakonie ÈCE Rolnièka Sobìslav   

Zøizovatel:
Diakonie Èeskobratrské církve evangelické 
Belgická 22, 120 00 Praha

Øeditelka  školy:
Mgr. Kamila Viktorová

Zástupkynì  øeditelky:
Mgr. Daniela Klímová
Mgr. Soòa Zemanová

Kontakty: 
Sobìslav, Mrázkova 700, 392 01
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054

Odlouèené pracovištì: 
Tábor, Svìtlogorská 2771, 390 05
skola.tabor@rolnicka.cz, 
www.rolnicka.cz

Datum zøízení:
škola byla zaøazena do sítì škol od 1.9.1995

Souèásti školy:
mateøská škola – kapacita 20 dìtí

základní škola – kapacita  36 žákù  
obor  vzdìlání:  
79–01–B/01 Základní škola speciální - kapacita 36
79–01–C/01 Základní škola - kapacita 12

støední škola – kapacita 30 žákù
obor  vzdìlání: 
78–62–C/01 Praktická škola jednoletá
78–62–C/02 Praktická škola dvouletá

školní jídelna – kapacita 66 jídel: výdejna

Rada školské právnické osoby dbá na zachování 
úèelu, pro který byla škola zøízena, dohlíží na øádné 
hospodaøení s finanèními prostøedky a svìøeným 
majetkem. 

Složení rady:
Mgr. Jan Sobìslavský – øeditel Diakonie ÈCE
Mgr. Petr Neumann – námìstek Diakonie ÈCE     
Mgr. Štìpán Brodský – námìstek Diakonie ÈCE  
Mgr. Milan Èerný - øeditel ŠPO Praha

731 194 760 
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II. Pøehled oborù vzdìlání

Základní škola 79–01–C/01

Základní škola speciální 79–01–B/01

Praktická škola jednoletá 78–62–C/01

Praktická škola dvouletá 78–62–C/02

Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy 
ve školním roce 2018/2019 

Základní škola speciální ............................... 34 žákù

Mateøská škola ............................................... 18 dìtí

Praktická škola dvouletá ............................... 26 žákù

Školní jídelna - výdejna ................... 66 stravovaných

Celkem školu navštìvovalo 78 dìtí a žákù.

Školská rada - tento orgán umožòuje rodièùm, žákùm 
a pedagogickým pracovníkùm školy podílet se na 
správì školy. Školská rada se vyjadøuje k návrhùm 
školních vzdìlávacích programù, schvaluje výroèní 
zprávu a školní øád. Projednává návrhy rozpoètu 
a zprávy z kontrol Èeské školní inspekce. Dne 24.9. 
2018 probìhly volby do nové školské rady, která bude 
pracovat v následujícím 3letém období v tomto 
složení: 

Mgr. Karel Novák – pøedseda  školské rady

Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogických 
pracovníkù  školy

Otto Beneš – zástupce zákonných zástupcù a žákù 
školy

2

Složení tøíd: stav k 30. 6. 2019 

TØÍDA 10. A ................................................... 7 žákù
tøídní uèitelka:                              Mgr. Eva Slabá
asistentka pedagoga:                 Mgr. Kristýna Veselá
asistentka pedagoga:                     Bc. Iveta Kopecká

TØÍDA 8. M ................................................... 6 žákù
tøídní uèitelka:                             Mgr. Olga Mišunová
asistentka pedagoga:                      Vlasta Nováková
asistentka pedagoga:                     Kateøina Kašková

TØÍDA 9. C .................................................... 9 žákù
tøídní uèitelka:                     Mgr. Dagmar Zvoníèková
asistentka pedagoga/uèitelka:             Irena Škodová
asistentka pedagoga:                  Jitka Karkušová

TØÍDA 5. D .....................................................6 žákù
tøídní uèitelka:          Mgr. Zdeòka Pechaèová
asistentka pedagoga:               Drahomíra Štefanová            
asistentka pedagoga:                     Kristýna Forejtová

TØÍDA 2. B .................................................... 6 žákù
tøídní uèitelka:              Mgr. Veronika  Absolonová 
asistentka pedagoga:                       Helena Koubová
asistentka pedagoga:                            Petra Drsová

Praktická škola dvouletá a jednoletá

TØÍDA II.T ..................................................... 8  žákù 
tøídní uèitelka:                           Mgr. Soòa Zemanová 
asistentka pedagoga:                           Jana Pokorná    
asistentka pedagoga:                      Renata Poláková

TØÍDA II.S ......................................................8 žákù
tøídní uèitelka:                          Mgr. Daniela Vaòková
asistentka pedagoga:                          Jitka Prášková
asistent pedagoga:                            Ing. Pavel Mádr

TØÍDA II.P .................................................... 8 žákù
tøídní uèitelka:                           Mgr. Mona Drábková
asistentka pedagoga:                     Bc. Vìra Rùzhová 
asistentka pedagoga:                 Mgr. Jana Gonèárová 

Mateøská škola ............................................ 18 dìtí
vedoucí MŠ:                              Mgr. Daniela Klímová
asistentka pedagoga/uèitelka:          Libuše Bártíková
asistentka pedagoga:                     Marcela Vosolová  
speciální pedagog:     Mgr. Marika Komma Janovská
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III. Zamìstnanci  školy

K 30. 6. 2019 pracovalo ve škole celkem 
29 pedagogických pracovníkù vèetnì øeditelky z toho:

tøídní uèitelky .......................................... 9/9 úvazku

asistentky pedagoga ........................19/14,56 úvazku

uèitelé ................................................ 3/1,11 úvazku

mzdová úèetní ........................................ 1/0,5 úvazku

ekonomka .............................................. 1/0,2 úvazku

kuchaøka ...................................................... 1 úvazek

Z celkového poètu 30 pedagogických pracovníkù 
školy splòuje 28 z nich odbornou kvalifikaci pro školy 
zøízené pro žáky se speciálními vzdìlávacími 
potøebami – obor speciální pedagogika pro uèitele 
nebo obor asistent pedagoga.

Finanèní a personální oblast školy zajiš�ovaly  
ekonomka Marcela Vejdová spoleènì s hospodáøkou 
Olinou Fricovou.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy

1. Studium ke splnìní kvalifikaèních pøedpokladù 
na Zdravotnì sociální fakultì Jihoèeské univerzity 
pokraèovala jedna paní asistentka v oboru “Speciální 
pedagogika pro vychovatele”. 

2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo v tomto školním roce  zamìøeno na:

Dramatickou výchovu

Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování 

Výtvarnou výchovu 

Rozvoj dítìte s poruchou autistického spektra

Emoce školního dítìte

Formativní hodnocení dìtí pøedškolního vìku

Polytechnickou pregramotnost

Zvládání problémového chování

Sexualitu osob s mentálním postižením

Tvorba - tvoøivost - hra
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V. Zápis a pøijímací øízení

Dne 25. dubna 2019 probìhl zápis do základní školy 
speciální, pøípravného stupnì ZŠS a Den otevøených 
dveøí. K zápisu se dostavili 4 žáci, z toho 3 získali na 
základì žádosti zákonných zástupcù odklad školní 
docházky o jeden rok.

Ve ètvrtek 9. kvìtna probìhl zápis do naší mateøské 
školy, ke kterému se dostavilo 7 dìtí.

Na základì pøijímacího øízení do praktické školy 
jednoleté a dvouleté byli v prvním a druhém kole pøijati 
4 žáci, kteøí budou navštìvovat školu na našem 
odlouèeném pracovišti v Táboøe.

VI. Výsledky závìreèných zkoušek 
a vzdìlávání žákù                    

Závìreèné zkoušky                                   

Dne 26. èervna 2019 se konaly závìreèné zkoušky 
žákù praktické školy. Pøedsedkyní zkušební komise 
byla Mgr. Nadìžda Korcová, øeditelka MŠ, ZŠ a SŠ 
Trhové Sviny. Všichni 4 žáci  a žákynì úspìšnì 
vykonali  praktické i teoretické zkoušky a po 
prázdninách budou navštìvovat centrum denních 
služeb nebo sociálnì terapeutické dílny støediska 
Diakonie ÈCE Rolnièka. 

Ukonèení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 
ukonèili 4 žáci. Dva z nich byli pøijati do praktické školy 
jednoleté a dvouleté. Dva žáci již nebudou pokraèovat 
ve vzdìlávání v naší škole a na základì pøání rodièù 
zùstanou v domácí péèi.
Také naši mateøskou školu tentokrát opustí 9 dìtí, 
které zahájí povinnou školní docházku v bìžné 
základní škole nebo pøestoupí do jiné MŠ. Jedna dívka 
po prázdninách nastoupí do 1. roèníku naší základní 
školy speciální.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnìjší spolupracující subjekty patøí od 
samého poèátku existence školy støedisko Diakonie 
ÈCE, s nímž je škola myšlenkovì i organizaènì spjata. 
Sociální služby, které støedisko poskytuje využívají 
témìø všichni žáci školy. Díky tomu, mohou trávit volný 
èas pøed zaèátkem a po skonèení školního vyuèování 
v denním centru, které svou nabídkou služeb cílenì 
doplòuje speciálnì pedagogickou péèi. Od roku 2010 
pùsobí ve škole také osobní asistentky, které 
zamìstnává právì støedisko Diakonie ÈCE. Obì tyto 
služby jsou úzce vázány na èinnost školy a bez jejich 
existence by škola nemohla poskytovat kvalitní  
vzdìlávání a další komplexní péèi, kterou žáci 
s mentálním a kombinovaným postižením potøebují.

Služby støediska Diakonie ÈCE:

Centrum denních služeb pro dìti a mládež

Osobní asistence ve škole

Doprava do školy a zpìt

Doplòkové terapie (rehabilitace, logopedie, 
arteterapie, Boccia, drumterapie,  canisterapie).

Odlehèovací služba

Spolupracující speciálnì pedagogická centra: 

SPC  pro mentálnì postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci 

SPC pro zrakovì postižené EDA

SPC  pøi dìtském centru Arpida

SPC  pro žáky s autismem Èeské Budìjovice

VIII. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2018 - 2019 probìhla ve škole 
kontrola ze strany Okresní správy sociálního 
zabezpeèení a Krajské hygienické stanice. V obou 
kontrolovaných oblastech  nebyly  zjištìny žádné 
nedostatky.
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IX. Hospodaøení  školy

Výsledovka k 31.12.2018

Náklady v tisících Kè

Spotøebované nákupy ........................................1 656  

Služby ................................................................1 767  

Osobní náklady ................................................13 651   

Ostatní náklady .......................................................59   

Odpisy, prodaný majetek ........................................60   

Poskytnuté pøíspìvky .............................................86   

Náklady celkem ............................................. 17 279   

Výnosy                                                               

Tržby za vlastní výkony .......................................1 065 

Úroky ......................................................................16 

Jiné výnosy ............................................................ 61   

Provozní dotace MŠMT ................................... 16 472  

Dary ....................................................................... 21   

Výnosy celkem .............................................. 17 635   

Výsledek hospodaøení ....................................... 356

Rozvaha k 31.12. 2018                                 

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem ................................ 429  
Dlouhodobý hmotný majetek ....................................... 1 035   

Oprávky k dlouhodobému majetku ................................ -606 

Krátkodobý majetek celkem ............................... 2 548 
Pohledávky celkem ........................................................ 553 

Krátkodobý finanèní majetek celkem ............................ 1 988 

Jiná aktiva celkem .............................................................. 7 

Aktiva celkem .................................................. 2 977 

Pasiva

Vlastní zdroje celkem ......................................... 1337   
Jmìní a fondy celkem ..................................................... 729 

Výsledek  hospodaøení celkem ....................................... 356 

Ostatní dlouhodobé závazky  ......................................... 252 

Cizí zdroje celkem ............................................. 1 640 
Krátkodobé závazky celkem ........................................ 1 640 

Pasiva celkem .................................................. 2 977 
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XI. Závìr výroèní zprávy

Vážení pøátelé, rodièe, milé kolegynì a kolegové,
uplynul 24. školní rok, který byl opìt plný usilovné 
školní práce, ale i nevšedních akcí, které jsme 
spoleènì se støediskem pøipravovali nejenom pro vás 
a vaše dìti, ale i pro nás zamìstnance, pøátele 
a dobrovolníky. Støedisko Rolnièka v loòském roce 
slavilo 25 let od svého vzniku a její zøizovatel Diakonie 
Èeskobratrské církve evangelické letos oslavila 30 let 
od obnovení èinnosti. Pøíští školní rok bude jubilejní 
také pøímo pro naši školu. Právì 1. záøí roku 1995 byla 
otevøena pøi støedisku mateøská a základní škola, do 
které nastoupilo 26 dìtí a žákù. Od té doby se škola 
rozrostla nejenom o žáky, ale i o nové prostory. Pøed 
5 lety jsme otevøeli v Táboøe odlouèené pracovištì, 
kde se nachází praktická škola, ve které mohou žáci 
pokraèovat ve vzdìlávání po splnìní povinné školní 
docházky. 
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Za celou dobu existence se snažíme nebýt pouze 
„školou“, ale být centrem poskytujícím kromì 
vzdìlávání také komplexní služby, které vycházejí 
z potøeb vás, rodièù a vašim dìtem pøinášejí 
maximální rozvoj. A to se doufám daøí právì díky 
spolupráci se støediskem, které nabízí sociální služby, 
dopravu, dobrovolnické aktivity a zamìstnávání lidí se 
zdravotním postižením. 

Každý školní rok hledáme nové postupy a metody 
práce, abychom lépe pøekonávali tìžké situace, které 
péèe o dìti se zdravotním postižením pøináší. Také se 
snažíme stále vylepšovat prostory školy a vybavovat 
tøídy novými pomùckami a nábytkem. V letošním roce 
se podaøilo získat pro praktickou školu v Táboøe èást 
pøilehlé zahrady, kterou bychom rádi upravili 
a využívali pro zahradnické práce, ale i odpoèinek 
a mimoškolní akce. Do jednotlivých tøíd v Sobìslavi 
poøizujeme klimatizaèní jednotky, abychom i v letních 
mìsících mohli pracovat v pohodlí. Díky podpoøe 
zøizovatele jsme mohli zakoupit prùmyslovou myèku 
a novì dovybavit výdejnu jídla v Táboøe. 
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Tìší mì také všechny úspìchy našich žákù, kterých 
v tomto školním roce dosáhli v soutìžích 
a vystoupeních na veøejnosti. Tým Rolnièky 
v integrované Boccie získal 1. místo v jihoèeské lize. 
Daøilo se také sportovcùm na letních evropských 
hrách hendikepované mládeže v Brnì. Adéla 
Kubešová, žákynì naší praktické školy získala 
1. místo v mezinárodní výtvarné soutìži dìtí 
a mládeže se zrakovým postižením. Velký úspìch 
mìlo také nové divadelní pøedstavení „ Vlasy“, které 
jste mohli vidìt na øadì našich akcí.

Dìkuji všem kolegyním a kolegùm za každodenní 
práci, ale i za volný èas, který vìnují Rolnièce. Dìkuji 
za to, že s dìtmi a žáky vymýšlíte nové aktivity, které je 
baví a mohou pøi nich zažít úspìch. 

Dìkuji vám, rodièùm za dùvìru a vstøícnou 
komunikaci.

Dìkuji, že tvoøíme spoleèenství, které v milosrdenství 
a s nadìjí fortelnì pomáhá potøebným.

Mgr. Kamila Viktorová

øeditelka školy



MŠ, ZŠ speciální a praktická škola 
Diakonie ÈCE Rolnièka 

Mrázkova 700, 392 01 Sobìslav

Tel: 381 522 054

      739 570 420 recepce

      739 633 993 øeditelka školy

E-mail: skola@rolnicka.cz

www.rolnicka.cz     

IÈO: 70806209

Èíslo úètu: 3727344369/0800 

Odlouèené pracovištì Tábor:

Praktická škola dvouletá

Svìtlogorská 2771, 390 05 Tábor

Tel: 

E-mail: skola.tabor@rolnicka.cz

731 194 760
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